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Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики  
01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-28-07 

                                          
Протокол № 62 

                                                                                                        8 квітня 2021 р.
 11.00 год.

                                                                      (у режимі відеоконференції)
                                                

Ведеться пряма трансляція засідання на сайті Комітету,
 аудіо запис та стенограма засідання

ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Аллахвердієва І.В., Васильченко 
Г.І.,  Володіна Д.А., Воронько О.Є., Василевська-Смаглюк О.М., Горват Р.І., 
Дубінський О.А., Іванчук А.В.,  Железняк Я.І., Заблоцький М.Б., Діденко Ю.О., 
Герега О.В., Колісник А.С., Ковальов О.І., Ковальчук О.В., Кінзбурська В.О., 
Кулініч О.І., Леонов О.О., Ляшенко А.О., Ніколаєнко А.І., Марусяк О.Р., 
Мотовиловець А.В., Петруняк Є.В., Рєпіна Е.А., Сова О.Г., Устенко О.О., 
Холодов А.І., Шкрум А.І., Южаніна Н.П.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Козак Т.Р., Палиця І.П., Солод Ю.В. 
ЗАПРОШЕНІ:
Народні депутати України Скороход А.К., Соломчук Д.В., Бабак С.В.
Заступник Голови НБУ Шабан О.В.
Заступник директора департаменту методології ДПС Тимошенко С.П.
Заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ-сфери 
Борняков О.С.
Заступник Міністра фінансів України Улютін Д.В.
Начальник управління юридичного департаменту НБУ Козлова О.І.
Представники Незалежної Асоціації банків України.

У зв’язку з відсутністю на засіданні Комітету секретаря Комітету Палиці 
І.П. вести підрахунок голосів доручено члену Комітету Мотовиловцю А.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати 
за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку 
оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання 
нерезидентами електронних послуг фізичним особам (реєстр. № 4184 від 
02.10.2020, н.д. Гетманцев Д.О. та група народних депутатів), друге читання.



2

2. Проект Закону про платіжні послуги (реєстр. № 4364 від 12.11.2020, н.д. 
Василевська-Смаглюк О.М. та група народних депутатів), друге читання.
3. Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення" (реєстр. № 3687 від 18.06.2020, н.д. Шевченко Є.В. та група народних 
депутатів).

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання і 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення" (щодо визначення терміну "національні публічні діячі") (реєстр. № 
4218 від 13.10.2020, н.д. Власенко С.В.).

Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення» щодо належної системи управління ризиками 
суб’єктів первинного фінансового моніторингу (підготовлений робочою групою)
4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації 
процедур неплатоспроможності фізичних осіб (реєстр. № 4398 від 18.11.2020, 
н.д. Тарасенко Т.П. та інші), друге читання.
      Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 
реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації 
процедур неплатоспроможності фізичних осіб) (реєстр. № 4399 від 18.11.2020, 
н.д. Тарасенко Т.П. та інші), друге читання.
      Проект Закону про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону України "Про споживче кредитування" (щодо кредитів, 
наданих в іноземній валюті) (реєстр. № 4475 від 09.12.2020, н.д. Кінзбурська 
В.О. та інші), друге читання.
5. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом 
оподаткування якими є транспортні засоби (реєстр. № 4643-д від 25.01.2021, н.д. 
Ковальчук О.В. та інші), друге читання.
     Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на 
митну територію України (реєстр. № 4644-д від 25.01.2021, н.д. Ковальчук О.В. 
та інші), друге читання.

Народний депутат Леонов О.О. запропонував перенести розгляд питання 
«Різне» щодо затвердження рішення Комітету про результати заслуховування на 
засіданні Комітету від 18.03.2021 року Голови Держмитслужби Рябікіна П.Б, 
керівників Закарпатської та Волинської митниць Держмитслужби, на наступне 
засідання Комітету.

Голосування: 
«за» - 22, «проти» - немає, «утримався» - 3.

Рішення прийнято. Порядок денний затверджено.
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1. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати 
за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку 
оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання 
нерезидентами електронних послуг фізичним особам (реєстр. № 4184 від 
02.10.2020, н.д. Гетманцев Д.О. та група народних депутатів), друге читання.

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Данило Олександрович

В обговоренні питання взяли участь: Бабак С.В., Заблоцький М.Б., Южаніна 
Н.П., Дубінський О.А., Шкрум А.І., Холодов А.І., Борняков О.С., Улютін Д.В.

УХВАЛИЛИ:  
1. Врахувати у таблиці до другого читання 60 пропозицій,  які були подані 

відповідно до пункту 4 частини першої  статті 15 Закону України "Про комітети 
Верховної Ради України".

Це пропозиції за номерами в таблиці: 1, 11, 13, 20, 27, 31, 35, 37,  45, 47, 48, 
50,  51, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 77, 81,  89, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 
107, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 120, 122, 123, 125, 126, 130, 133, 135, 137, 139, 
140, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 151, 152, 158.

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану підкомітетом з 
питань оподаткування податком на додану вартість до розгляду Комітетом, з 
урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні Комітету.

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо скасування оподаткування  доходів, отриманих 
нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження 
реклами та удосконалення порядку  оподаткування податком на додану вартість 
операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам 
(реєстр. № 4184) прийняти в другому читанні та в цілому з пропозиціями  
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики та необхідними техніко-юридичними правками.

4. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету з питань фінансів, 
податкової та митної політики Гетманцева Д.О.

Голосування: 
«за» - 18, «проти» - 2, «утримався» - 6.

Рішення прийнято.

Розгляд другого та третього питання порядку денного перенесли на 
наступне засідання Комітету у зв’язку з відсутністю доповідача - народного 
депутата України Василевської-Смаглюк О.М.
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2. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації 
процедур неплатоспроможності фізичних осіб (реєстр. № 4398 від 18.11.2020, 
н.д. Тарасенко Т.П. та інші), друге читання.

Доповідач: народний депутат України Кінзбурська Вікторія Олександрівна

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Тарасенко Т.П., 
Дубінський О.А.
УХВАЛИЛИ:

народними депутатами України - членами Комітету в порядку, 
передбаченому пунктом 4 частини першої статті 15 Закону України "Про 
комітети Верховної Ради України" під час розгляду проекту Закону на засіданні 
Комітету були внесені та за результатами голосування на засіданні Комітету 
враховані у таблиці до другого читання такі пропозиції:

1. Пункт 3 законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
"абзац четвертий пункту 2 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» 

Кодексу України з процедур банкрутства викласти у такій редакції викласти в 
такій редакції: 

 "Закон України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, 
наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" (Відомості Верховної 
Ради України, 2014 р., № 28, ст. 940; 2015 р., № 43, ст. 386) втрачає чинність через 
двадцять місяців з дня введення в дію цього Кодексу";

2. У пункті 4 розділу І законопроекту, який стосується абзацу четвертого 
пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур 
банкрутства викласти у такій редакції: 

"У разі якщо боржник до відкриття провадження у справі про 
неплатоспроможність частково виконав зобов’язання за кредитним договором, а 
саме частково сплатив кредит та відсотки за користування кредитом, розмір 
вимог забезпеченого кредитора, які підлягають погашенню відповідно до цього 
пункту, зменшується на більшу з таких величин:  

відсоток основного боргу за кредитом, погашеного боржником до відкриття 
провадження у справі про неплатоспроможність; 

відсоток загальної вартості кредиту для споживача, що розраховується 
відповідно до законодавства про споживче кредитування на дату укладення 
договору про надання кредиту в іноземній валютіˮ, погашеного боржником до 
дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність";

3. Розділ ХХ Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними 
змінами) доповнити пунктом 16 такого змісту:

"16. Установити, що у разі реструктуризації заборгованості фізичної особи 
за кредитом в іноземній валюті, який забезпечений іпотекою квартири або 
житлового будинку, що є єдиним місцем проживання сім’ї боржника, та 
реструктуризується за процедурою неплатоспроможності фізичної особи згідно 
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з планом реструктуризації або з мировою угодою з урахуванням особливостей, 
встановлених пунктом 5 Кодексу України з процедур банкрутства, Фонд 
зобов’язаний не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до публікації 
оголошення про відкриті торги запропонувати позичальнику погасити 
заборгованість за сумою оціночної вартості активу шляхом направлення 
пропозиції на адресу позичальника зазначену у кредитному договорі та/або 
шляхом оприлюднення інформації про майно (активи), що продаються, у 
друкованих засобах масової інформації, визначених виконавчою дирекцією 
Фонду, на веб-сайті банку та офіційному веб-сайті Фонду. Вимоги до змісту та 
строків оприлюднення інформації про продаж майна банків регламентуються 
нормативно-правовими актами Фонду. Позичальник має право укласти 
попередній договір з Фондом (уповноваженою особою Фонду) про виконання 
зобов’язань, визначених в письмовому повідомленні Фонду, до моменту 
публічного оголошення про відкриті торги";

4. Розділ ІІІ законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протягом місяця з дня набрання 

чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із 
цим Законом".

За результатами розгляду пропозицій суб’єктів права законодавчої 
ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого 
читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції. Загалом до 
законопроекту надійшло 39 пропозицій та поправок народних депутатів України, 
з яких 26 – враховано (в тому числі враховано частково та врахована редакційно),  
13  – відхилено.

З огляду на зазначене та керуючись положеннями пунктом 4 частини 
першої  статті 15,  пунктами 5 і 6 частини першої статті 16 Закону України "Про 
комітети Верховної Ради України", пунктом 3 частини першої статті 123 Закону 
України "Про Регламент Верховної Ради України", Комітет вирішив:

1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції  №№ 8, 13, 33 та 39, 
які були подані у відповідності до пункту 4 частини першої  статті 15 Закону 
України "Про комітети Верховної Ради України";

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду 
Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні 
Комітету;

3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реструктуризації 
зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур 
неплатоспроможності фізичних осіб (реєстр. № 4398) прийняти у другому 
читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками;

4. Доповідачем від Комітету визначено члена Комітету з питань фінансів, 
податкової та митної політики – народного депутата України Кінзбурську В.О.

Голосування: 
«за» - 21, «проти» - немає, «утримався» - 2.

Рішення прийнято.
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3. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації 
процедур неплатоспроможності фізичних осіб) (реєстр. № 4399 від 18.11.2020, 
н.д. Тарасенко Т.П. та інші), друге читання.

Доповідач: народний депутат України  Кінзбурська Вікторія Олександрівна

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., представники Незалежної 
Асоціації банків України.
УХВАЛИЛИ:  

під час розгляду на засіданні Комітету народними депутатами України, 
керуючись пунктом 4 частини першої  статті 15 Закону України ««Про комітети 
Верховної Ради України», було висловлено пропозицію внести зміни до 
підпункту 165.1.59 пункту 165.1 статті 165 в редакції правки №13 народного 
депутата України Кінзбурської В.О., а саме, «у підпункті 165.1.59, пункту 165.1, 
статті 165 після слів «суми, на які зменшено» в дужках додати слово 
«прощено»». Запропонована правка була підтримана народними депутатами 
України – членами Комітету за результатами голосування на засіданні Комітету 
та враховано у порівняльній таблиці до другого читання правкою №16 у такій 
остаточній редакції: «5) Підпункт 165.1.59 пункту 165.1 статті 165 викласти в 
такій редакції: «165.1.59. суми, на які зменшено (прощено) борг фізичної особи 
шляхом проведення реструктуризації зобов’язань, передбачених кредитним 
договором, відповідно до якого кредитором було надано позичальнику-фізичній 
особі кредит в іноземній валюті, якщо така реструктуризація здійснена 
відповідно до порядку і на умовах, встановлених розділом IV «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» або 
встановлених пунктом 5 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України 
з процедур банкрутства.».

Всього, за результатами розгляду пропозицій суб’єктів права законодавчої 
ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого 
читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції, з яких враховано (у 
тому числі, частково та редакційно) 8 пропозицій та поправок, відхилено – 13 
пропозицій та поправок. 

Враховані пропозиції та поправки спрямовані на вдосконалення 
оподаткування реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та 
адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб. Зокрема:

конкретизовано поняття визначення безнадійної заборгованості до якої 
включено заборгованість, фізичної особи, яка залишилася непогашеною перед 
іпотекодержателем після здійснення згідно із статтею 36 Закону України «Про 
іпотеку» звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового 
врегулювання на підставі договору, якщо законом або договором передбачено, 
що після завершення такого позасудового врегулювання будь-які наступні 
вимоги іпотекодержателя щодо виконання боржником-фізичною особою 
основного зобов’язання є недійсними;
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доопрацьовано норму щодо визначення поняття додаткового блага для 
фізичних осіб, з якого виключено норму стосовно суми прощеного 
(анульованого) основного боргу платника податку за іпотечним кредитом в 
іноземній валюті, забезпеченого іпотекою житлової нерухомості,

визначено, що не включається до загального оподатковуваного доходу 
платника податку основна сума боргу (кредиту) платника податку за іпотечним 
кредитом в іноземній валюті по житловій нерухомості, прощеного 
(анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з 
процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності.

доопрацьовано норми щодо звільнення від оподаткування суми, на які 
зменшено прощено) борг фізичної особи шляхом проведення реструктуризації 
зобов’язань, передбачених кредитним договором, відповідно до якого 
кредитором було надано позичальнику-фізичній особі кредит в іноземній валюті, 
якщо така реструктуризація здійснена відповідно до порядку і на умовах, 
встановлених розділом IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про споживче кредитування» або встановлених пунктом 5 Прикінцевих та 
перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства;

виключено норму щодо не оподаткування доходу отриманого від 
відчуження житлової нерухомості внаслідок звернення стягнення банками на 
таке майно за договорами іпотеки, що забезпечують кредит, наданий в іноземній 
валюті, оскільки дане питання вже врегульоване абз. 2 пп.165.1.16 п.165.1 ст.165 
Податкового кодексу України;

виключено норму стосовно банків, які здійснюють реструктуризацію, 
відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативних 
документів Національного банку України оскільки дане питання вже 
врегульоване міжнародними стандартами фінансової звітності та нормативними 
документами Національного банку України.

Відхилені пропозиції та поправки стосуються питань, які не відповідають 
цілісній концепції законопроекту.

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої  статті 
15,  пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України», пунктом 3 частини першої статті 123 Закону України 
«Про регламент Верховної Ради України», Комітет вирішив:

1. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану робочою 
групою до розгляду Комітетом, з урахуванням такої поправки: у підпункті 
165.1.59, пункту 165.1, статті 165 після слів «суми, на які зменшено» в дужках 
додати слово «прощено», та результатів голосування на засіданні Комітету.

2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Податкового 
кодексу України  (щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній 
валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб) (реєстр. № 
4399) прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-
юридичними правками.
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3. Доповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України 
Кінзбурську В.О. 

Голосування: 
«за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає.

Рішення прийнято «одноголосно».

4. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про споживче кредитування" (щодо кредитів, 
наданих в іноземній валюті) (реєстр. № 4475 від 09.12.2020, н.д. Кінзбурська 
В.О. та інші), друге читання.

Доповідач: народний депутат України Кінзбурська Вікторія Олександрівна

В обговоренні питання взяли участь: Рєпіна Е.А., Сало Ю., Холодов А.І., 
Петруняк Є.В., Ніколаєнко А.І., Ковальчук О.В., Володіна Д.А. , Гетманцев Д.О., 
Южаніна Н.П., Тарасенко Т.П., Заблоцький М.Б., Дубінський О.А., Козлова О.І., 
представники Незалежної Асоціації банків України.

УХВАЛИЛИ:  
народними депутатами України - членами Комітету в порядку, 

передбаченому пунктом 4 частини першої статті 15 Закону України "Про 
комітети Верховної Ради України" під час розгляду проекту Закону на засіданні 
Комітету були внесені та за результатами голосування враховані у таблиці до 
другого читання такі пропозиції:

1. В абзаці вісімнадцятому пункту 2 розділу І законопроекту (підпункту 8 
пункту 7 слова "половину розміру" замінити словом "розмір";

2. Абзац двадцять третій пункту 2 розділу І законопроекту, що стосується 
абзацу першого підпункту 9 пункту 7 розділу IV "Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону України "Про споживче кредитування") викласти в такій 
редакції:

"10) якщо станом на день проведення реструктуризації наявні одночасно 
такі умови:

у договорі,  зобов’язання за яким підлягають реструктуризації відповідно до 
цього пункту, було здійснено заміну кредитора на нового внаслідок відступлення 
права вимоги;

поточний кредитор з причини ненадання йому первісним кредитодавцем, 
наступними кредиторами (до яких переходили права первісного кредитодавця) 
всієї інформації про історію здійснення платежів (в тому числі інформації про 
дату здійснення кожного платежу, суму кожного здійсненого платежу, 
інформації про призначення кожного здійсненого платежу, суму наявної 
простроченої заборгованості станом на 01 січня 2014 року за кожним видом 
наявного грошового зобов’язання) не здійснив протягом 60 днів з дня 
проведення реструктуризації передбачені підпунктом 9 цього пункту обчислення 
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або/та обчислення наявної станом на 01 січня 2014 року простроченої 
заборгованості (окремо за кожним видом грошового зобов’язання та окремо за 
простроченими платежами, строк сплати яких відповідно до договору 
закінчується після 01 січня 2014 року, але які при цьому кредитодавець вимагав 
повернути достроково у зв’язку з простроченням позичальником платежів);

сукупна сума усіх передбачених цим договором грошових зобов’язань (а 
саме, непогашених на момент відступлення грошових зобов’язань зі сплати 
кредиту та зі сплати процентів за користування кредитом), право вимоги за 
якими відступлено, перевищує суму, що сплачена новим кредитором за 
відступлення такого права вимоги,

то передбачені підпунктом 9 цього пункту обчислення не здійснюються, та 
при цьому грошові зобов’язання позичальника перед таким поточним 
кредитором зменшуються на суму такого перевищення у такій черговості:";

3. Після абзацу тридцять сьомого частини другої розділу І законопроекту 
(після абзацу другого підпункту 15 пункту 7 розділу IV "Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону України «Про споживче кредитування") доповнити новим 
абзацом такого змісту:

"кредитор, до якого перейшли права первісного кредитодавця внаслідок 
відступлення права вимоги, зобов’язаний надати позичальнику (особі, до якої 
перейшли права і обов’язки позичальника) на його вимогу (не пізніше 14 днів з 
дня отримання такої вимоги) належним чином завірену таким кредитором копію 
документу, яким визначено розмір плати, що сплачена за відступлення права 
вимоги".

За результатами розгляду пропозицій суб’єктів права законодавчої 
ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого 
читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції. Загалом до 
законопроекту надійшло 173 пропозиції та поправки народних депутатів 
України, з яких  90 – враховано (в тому числі враховано частково та врахована 
редакційно),  83  – відхилено.

З огляду на зазначене та керуючись положеннями пунктом 4 частини 
першої  статті 15,  пунктами 5 і 6 частини першої статті 16 Закону України "Про 
комітети Верховної Ради України", пунктом 3 частини першої статті 123 Закону 
України "Про Регламент Верховної Ради України", Комітет вирішив:

1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції №№ 82, 99 та № 158 
(за оновленою нумерацією), які були подані у відповідності до пункту 4 частини 
першої  статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради України";

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду 
Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні 
Комітету;

3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 
України "Про споживче кредитування" (щодо кредитів, наданих в іноземній 
валюті) (реєстр. № 4475) прийняти у другому читанні та в цілому з 
необхідними техніко-юридичними правками;
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4. Доповідачем від Комітету визначено члена Комітету з питань фінансів, 
податкової та митної політики – народного депутата України Кінзбурську В.О. 

Голосування: 
«за» - 21, «проти» - немає, «утримався» - 1.

Рішення прийнято.
5. СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом 
оподаткування якими є транспортні засоби (реєстр. № 4643-д від 25.01.2021, н.д. 
Ковальчук О.В. та інші), друге читання.

Доповідач: народний депутат України Ковальчук Олександр Володимирович

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Заблоцький М.Б., 
Скороход А.К. та ін.

УХВАЛИЛИ:  
1. Врахувати у таблиці до другого читання 45 пропозицій,  які були подані у 

відповідності до пункту 4 частини першої  статті 15 Закону України "Про 
комітети Верховної Ради України" народними депутатами України – членами 
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики. Це пропозиції за номерами в таблиці: 7, 45, 63, 75, 92, 105 та 106.

2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових 
платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби 
(реєстр. № 4643-д),  прийняти в другому читанні та в цілому, з необхідними 
техніко-юридичними правками.

3. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України – 
Заступника Голови Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики Ковальчука О.В.

Голосування: 
«за» - 18, «проти» - немає, «утримався» - немає.

Рішення прийнято «одноголосно».

5. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на 
митну територію України (реєстр. № 4644-д від 25.01.2021, н.д. Ковальчук О.В. 
та інші), друге читання.
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Доповідач: народний депутат України Ковальчук Олександр Володимирович

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Скороход А.К. та ін.

УХВАЛИЛИ:  
1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції №№ 2, 14, 35, 37, 55, 

72, 73, 81, 82, 86, які були подані у відповідності до пункту 4 частини першої  
статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" з урахуванням 
уточнень, прийнятих Комітетом за результатами обговорення пропозицій, 
наданих до законопроекту н.д. Соломчуком Д.В. щодо не розповсюдження 
порядку спрощеного (пільгового) митного оформлення, який встановлюється 
цим законопроектом, на транспортні засоби спеціально призначені для 
пересування снігом, спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на 
майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби, моторні 
транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей.

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану підкомітетом з 
питань митної справи Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики до розгляду Комітетом, з урахуванням 
результатів обговорення та голосування на засіданні Комітету.

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу 
України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних 
засобів, ввезених на митну територію України (реєстр. № 4644-д) прийняти в 
другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

4. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Ковальчука О.В. - 
заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики.

Голосування: 
«за» - 18, «проти» - немає, «утримався» - немає.

Рішення прийнято «одноголосно».

Засідання Комітету оголошено закритим.

        Голова Комітету                                                              Гетманцев Д.О.
Секретар засідання                                                         Мотовиловець А.В.
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